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Sørger du?

Har du behov for støtte i forbin-
delse med sorg bearbeidelse, kan 
du ta kontakt med diakon Liv 
Marie Rudmoen
32 78 32 36 eller 477 55 634

Har du behov for en 
samtale? 

På kirkekontoret vil det alltid 
være en til å møte deg eller for-
midle kontakt til en av prestene, 
diakonen eller en annen av de 
ansatte. Du kan også ringe:
tlf. 32 78 32 30,  kl. 09.00–14.00

Gi ikke opp når livet trues: 

Kirkens SOS har krisetelefon tje-
neste hele døgnet.  Tlf. 815 333 00

No livnar det i lundar
Geir E. Holberg

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. 
E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Send din gave til bankgirokonto: 2270 07 77883

Nå er det snart vår igjen! Vi får oppleve at livet spirer frem på 
nytt og snøen, mørket og kulda fortrenges av grønne marker, lys 
og varme. Det er herlig med de skiftende årstider, og så deilig å 
se fremover mot varme og lyse sommerkvelder.
 Årets årstider kan også vise seg i våre egne liv. Det er ikke alltid det er lyst og varmt 
og godt. De fleste av oss opplever at livet også kan være mørkt og kaldt fra tid til annen. 
Jeg opplever da at det er godt å kjenne vårsola varme meg i fjeset. Jeg vet at våren vil 
komme, og jeg kan få ane noe av at de gangene livet ikke er så greit, så vil lyset og sola 
igjen komme inn i livet mitt. Det er ikke sikkert jeg engang kan forstå det når det er 
som kaldest og som mørkest, men jeg vet våren vil komme.
 En av våre mest brukte salmer er «No livnar det i lundar». Den gir oss en god 
retning og synliggjør vårt håp. Hele salmen består av 11 vers, og du finner den på 
nummer 765 i Norsk salmebok, men her har jeg tatt med 5 av de mest brukte versene:

No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord
og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde og utan solarglad.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

Vi skal få lov til å leve i håpet om at kirken og livet sammen med Jesus vil gi oss liv og 
vekst.  Vi skal få glede oss over at Gud vil være med oss og gi oss det levende håpet for 
vår fremtid. Både for dagen i morgen og for evigheten. Himmelens og jordens skaper, 
verdens frelser og Den hellige ånd vil skape det nye livet. Det er skaperens sol, som 
kan varme min kalde kropp. Og da kan vi, med den stemme vi har «Lova Herren vår!».
 Så kan vi gå de kommende dager, måneder og år i møte, i den visshet om at han 
som startet en god gjerning i oss, vil fullføre den helt til vår Herre Jesu Kristi dag.

Geir,  prest
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Har du fått fartsbot? Sannsynligvis 
kunne mange av oss hatt godt 
av å bli stoppet i blant. Tempoet i 
hverdagen er høyt. Opplevelsene er 
mange og ansvaret stort! Hva er det 
vi lever for? Forsøker vi å rekke over 
«alt»? Er det på tide å sette ned 
farta? 

Fastetiden er godt i gang uten at
folk flest merker noe til det. Nord-
menn er i større grad klar over mus-
limenes Ramadan enn fastetiden i
kirkesamfunnet de selv tilhører. Men
nettopp i disse ukene før påskehøy-
tiden ligger en gyllen mulighet for oss 
til å stoppe opp og tenke over livet 
vi lever. Hva er det vi lever for? Gir 
vi rom til det som betyr aller mest? 
Trenger vi Gud? Hva er verdt å streve 
for? Fastetiden handler om å gjøre opp 
status og stake ut en bedre kurs for 
livet videre.
 En av utfordringene er at vi ofte 
er redde for å gå glipp av gode ting og 
har høye forventninger til livet vi lever 
– vi skal bo i fine hus, være de beste 
foreldrene, ha mange venner som vi 
setter av tid til, dyktige i jobben og 
tilgjengelig på Facebook, hjelpe naboen, 
lese bøker, reise, vedlikeholde hytta og 
se spennende sportssendinger. Det er 
ikke nødvendigvis noe galt med dette 
hver for seg, men summen av alt kan 
gjøre oss overflatiske og lite til stede 
i eget liv, særlig for de som står oss 
nærmest. Sangen «Nesten ikkje til stede» 
av Jan Eggum får meg til å tenke hver 
gang jeg hører den:

Han ser tidene skifter, feite overskrifter,
Han holder mange aviser.
Han blar i de mens han spiser.
Hon prater hele tiden.
Han svarer, helt på siden.

Han vet at han burde innfri.
Det e jo hon han e glad i.
Det e noe han bør oppleve etter 
barne-TV,
når de vil leke med pappa,
ungene han skal oppdra,
som tror at de kjenner han...
Nesten ikkje til stede!
Litt våken her og der,
med et lite øre til hver.
Nesten ikkje til stede
i sitt eget liv.

Denne sangen får meg til å gjøre den 
slitesterke salmen til min egen bønn 
for livet jeg lever: «Lær meg å kjenne 
dine veie og gå dem trøstig skritt for 
skritt!» Gud, hvilke gode ting trenger 
jeg å forsake for å gi 
større rom for det som 
er mest verdifullt? Less is 
more. Mindre er mer! 
 I familien vår har vi 
sagt nei til TV og dataspill 
på søndager for rett og 
slett å ta en pause fra 
alle inntrykkene som 
fyller sinnet og hjemmet 
vårt. Av og til er det så 
kjedelig å bare sitte der. 
Hva skal jeg finne på? 
Men litt etter litt kommer 
gleden smygende over å få 
oppleve litt stillhet og ro, 
kjenne hvordan det er å 
bare være til, tenke over 
uka som har vært. Stikke 
inn på barnerommene før 
vi voksne legger oss og se 
dem sove. Be en bønn for 
dem. Kjenne hvor glad vi 
er i dem, hvor viktige de 
er for oss og at i morra 
skal jeg være mer tilstede 
for dem. Takk Gud for 
livet du har gitt oss! 

I en travel hverdag er det fort gjort 
å ta velsignelsene Gud sender i vår 
vei som en selvfølge. Denne plakaten 
som jeg har kjørt forbi flere ganger 
ved Drammen, gir et talende uttrykk 
for hva som skjer når tempoet i livet 
blir for høyt. Alt rundt oss blir mer 
utydelig. Senker vi farten, ser vi oss selv, 
hverandre og sporene av Gud klarere 
og kan glede oss mer over livet. For 
livet er en gave. En gave fra Gud. 

Runar Liodden

Velg riktig side av 
fartsgrensen
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Fastelavn innleder fastetiden. Slik advent er opp-
takten til julen, er fastetiden opptakten til påske. 
Fastelavn markerer fastetidens begynnelse og er et 
fast element i kirkeåret. Den faller alltid syv uker 
før påske, og kan derfor variere fra 1. februar til 7. 
mars. 
 Historisk sett betyr faste å være avholden fra 
fast føde. I dag tolkes begrepet slik at du gir mer 
eller mindre avkall på forskjellige goder så som 
mat og drikke, men det kan forsåvidt også være 
overdreven mobiltelefoni, websurfing, forbruk og 
annet det ville være naturlig å skjære ned på. 
 Fastetiden fram til påske starter askeonsdag 
og symboliserer Jesu 40 dagers faste og forbere-
delsestid i ørkenen forut for korsfestelsen. Siden 
Luther og reformasjonen, har ikke fasten spilt 
noen vesentlig rolle i folkekirken. Luther mente 
at faste og andre botsøvelser var å betrakte som
gjerningsrettferdighet og var unødvendig, så lenge
det var tro.

Inge Rese

Da Han døde på korset på Golgata, ropte Han: 
«Min Gud hvorfor har Du forsaket meg?»
Han døde som et menneske. 

Men da Han sto opp Påskemorgen, 
brøt Han enhver lenke til helvete, død og grav. 
Han beviste at Han var Gud, Immanuel. 

Han er den samme i går, i dag og til evig tid. 

Deg være ære, 
Herre over dødens makt! 

Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 
Lyset fyller haven, 
se, en engel kom, 

åpnet den stengte graven, 

Jesu grav er tom!

Noe av menyen ved et jødisk påskemåltid i Israel: usyret brød, bitre
urter og vin.                                                           Thomas Søvndal

  

En kirke i byen Catacaos, nord i Peru, oppfører til Påske en «spise-
lig» oppføring av den siste nattverd. De fattigste fra byen 
kommer og får maten når Påsken slutter. Mange berører Jesus 
og disiplene da det sies å bringe lykke.                   Sissel Uhrskov  

Først faste – deretter påske

Påskens budskap,Torremolinos, Spania.                             Guldborg M. Nielsen
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DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken.  Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no

Å bli spurt om å være fadder er en 
stor tillitserklæring. Som fadder 
er du valgt ut fordi foreldrene 
mener at du vil bety noe positivt 
for barnet deres når det vokser 
opp. Men hva vil det egentlig si å 
være fadder? 

Et vitne 
Dåpsdagen er en stor og viktig dag i 
familiens liv. Til store begivenheter vil 
man gjerne ha vitner, og det er det en 
fadder er – et vitne om at dåpen har 
skjedd.

Og noe mye større… 
Fadderen får også en annen stor og 
viktig oppgave i livet til den døpte: 
”Sammen med denne menighet og hele 
vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å 
be for barnet, lære henne/ham selv å be, 
og hjelpe henne/ham til å bruke Guds ord 
og Herrens nattverd, for at hun/han kan 
bli hos Kristus når hun/han vokser opp, 
likesom hun/han ved dåpen blir forenet 
med ham.” 
Et stort løfte – men dette løftet er 
vi sammen om; foreldre, faddere og 
menighet. Nedenfor finner du noen 
praktiske tips til hvordan dette løftet 
kan gjennomføres.

Hvem kan være fadder?
Fadderen må være over 15 år, tilhøre 
Den norske kirke eller annet kristent 
trossamfunn som ikke forkaster 
barnedåpen. 

Gudmor/gudfar
Kanskje du har hørt begrepet gudmor 
eller gudfar? Tidligere var dette et 
velkjent begrep, men man hører det 
sjeldnere brukt nå. En gudmor/gudfar 
er den som bærer barnet til dåpen 
(trenger ikke å være en av fadderne). 
Mange opplever det som en ærefull 
og sterk opplevelse å få bære barnet 
fremfor Gud. Det er valgfritt om 
man ønsker å ha en gudmor/gudfar. 

Foreldrene kan også selv bære barnet 
til dåpen.

Hvordan være fadder?
Fordi vi er forskjellige som mennesker 
vil vi også være forskjellige i 
fadderrollen. Vi er ulike i måten vi 
kommuniserer på; noen er gode med 
ord, mens andre er gode på praktiske 
gjøremål. 
Det varierer hvor mye faddere velger 
å engasjere seg. Noen faddere bor 
dessuten et stykke unna fadderbarnet 
sitt. Det er kanskje derfor en god idé 
at faddere og foreldre snakker sammen 
om hvilke forventninger man har til 
oppgaven.

Samtale 
For noen faddere vil det være naturlig 
å ha samtaler med fadderbarnet sitt, 
høre hvordan han/hun har det, hvordan 
det går hjemme, med venner, skole osv. 
Kanskje en slik kontakt kan føre til at 
barnet/den unge vil henvende seg til 
fadderen sin også når det gjelder de 
store spørsmålene i livet. Det kan være 
godt å ha en annen voksenperson enn 
foreldre å snakke med av og til. Her får 
du kanskje også anledning til å snakke 
med barnet/den unge om Gud og Jesus, 
om tro og tvil.

Gjøre noe praktisk
For andre kan det være mer naturlig 
å gjøre noe praktisk sammen med 
fadderbarnet. Opplevelser ute i naturen 
(Guds skaperverk), lage noe sammen, 
gjøre noe for noen som trenger hjelp. 
Det vil også føre til at dere blir godt 
kjent og at tillit blir skapt. En praktisk 
ting er også å delta på gudstjeneste 
sammen med barnet, for eksempel når 
barnet får 4-årsbok i kirka. 

Be for barnet
Det alle kan få til, uansett interesser 
og ferdigheter, er å be for fadderbarnet 
sitt. Jeg har hørt konfirmanter si at det var 

sterkt når de oppdaget at besteforeldre 
eller faddere har bedt for dem opp 
gjennom oppveksten. De visste det ikke 
som barn, men hadde fått vite det i 
anledning konfirmanttiden. Å be for 
barnet/den unge kan man også gjøre 
selv om man bor et annet sted enn 
barnet. 

Oppmerksomhet på dåpsdagen
Mange synes det er hyggelig å gjøre 

Fadder – en flott og viktig oppgave

Dåpsbilde av Simon Ødegård.

Dåpsbilde av Sol Arja Lykke Larsen.
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Menighetsrådsleder Terje Enger 
Gulbrandsen sier noen hedersord 
til privinneren.
  

Åmot kirke er et bygg som kommer 
hele bygda til gode og som et utall 
gamle og unge har glede av. Uten Per 
Ole ville neppe Åmot kirke vært bygd. 
I tillegg til hans utrolige innsats helt 
fra den første planleggingen startet, 
har han vært en ildsjel i over 15 år – 

alltid med menighetens og Åmot kirkes 
beste i fokus. Han var selv leder for 
styret i 13 år. Per Ole kommer alltid 
med innspill, ideer og oppmuntringer 
til oss ansatte og skaffer frivillige og 
givere til arbeidet i menigheten. Han 
tar også ansvar for arrangementer 

som for eksempel julegrantenningen i 
Åmot. Selv sier prisvinneren at det er 
hyggelig å få stå i rekka av de tidligere 
frivillige og de nye som kommer.

Rine Brekke

Frivillighetsprisen 2010 – 

Per Ole Buxrud

en årlig markering av dåpsdagen. En 
del faddere velger å gi en gave på denne 
dagen istedenfor på bursdagen. Det kan 
være en gyllen anledning for fadderen 
å gi for eksempel en bok med kristent 
innhold, men det kan også være en 
fin anledning til å ta med barnet ut i 
Guds natur og gi det en opplevelse 
av skaperverket. Husk at gaver ikke 
nødvendigvis må koste penger.

Hvordan be for fadderbarnet?
Man kan be med egne ord, eller man 
kan lese en bønn som noen andre har 
skrevet. Her er en fin fadderbønn(bytt 
ut henne med han hvis fadderbarnet er 
gutt):
Kjære Gud, jeg ber for ______ (fadder-
barnet ditt). Velsign henne og ta vare 
på henne. Vern henne mot alle farer. La 
henne få kjenne at du er nær. Hjelp meg 
å vise henne omsorg og kjærlighet slik at 

jeg kan være der for henne når hun trenger 
meg.  Amen.
Om du vil be med egne ord, men ikke 
vet hva du kan be om, så er det noen 
ideer til deg her: Du kan be for …
- barnets  oppvekst og omgivelser (fa- 

milie, venner, barnehage eller skole,
 osv.)

-  barnets forhold til Gud
-  at barnet skal føle seg elsket av Gud 

og mennesker
-  barnets selvfølelse, selvbilde og selv-

tillit
Spør også gjerne foreldrene om det 
er noe spesielt de vil at du skal be for, 
eller spør gjerne barnet selv når det 
blir eldre.

Tips til materiell og aktiviteter
Hvis du vil gi en gave på dåpsdagen 
finner du mange gode tips på nettstedet 
www.barnogtro.no 

Dette er et nettsted som gir god hjelp 
til foreldre og faddere når det gjelder 
trosopplæring. Her finner du mange 
flotte tips og råd om hvordan man tar 
opp trosspørsmål med barn.
Bok og Media (bokhandel) i Drammen 
har også et stort utvalg av bøker, leker, 
filmer og musikk med kristent innhold. 
De har også mange fine barnebibler. 
Slik materiell kan du også finne eller 
bestille hos din lokale bokhandler.
I Modum menighet har vi også en del 
materiell til salg som kan passe fint som 
en hilsen på dåpsdagen (evt.bursdag 
eller jul). Kom innom Åmot kirke for å 
kikke, eller gå inn på hjemmesiden vår 
www.modumkirke.no og let under 
skattekiste.

Anne-Kjersti Holberg
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Rud kapell ble vigslet i 1917. Den var 
da enkelt utstyrt. Det gikk flere år 
før kirken fikk altertavle.  Thure Lund 
forteller i Gamle Modum for 1994 at 
det var Kristine Aamodt og Edvard 
Helgesen som tok initiativ for å skaffe 
alterbilde til kapellet. August Klægstad 
var flyttet fra Bingen til Amerika. Han 
har malt flere alterbilder, både i Norge 
og i USA. I 1931 ble altertavlen innviet. 
Det var en innsamling blant moinger 
i Amerika som gjorde det mulig å 
anskaffe ny altertavle. Bildet har motiv 
fra påskedag og viser Maria ved den 
tomme graven.
 Dessverre ble tavlen ødelagt ved 
brannen i Rud kapell i 1969. I flere år 
var det igjen bare en enkel utsmykning 
over alteret. Men heldigvis fantes det et 
godt fotografi som Leif  Thon hadde tatt, 
kort før brannen. Heggen menighetsråd 
kontaktet kunstmaler Harald Hauge fra 
Ringerike. Han lagde en meget god kopi 
av tavlen, og den kom på plass tidlig på 
1990-tallet.
 Menighetsbladet for 1931 forteller 
at innvielsen skjedde søndag 8. novem-
ber 1931.  Ved avdukingen ble det sunget 
en sang, skrevet av lærer A. Bottolfs. 
Sangen går på melodien:  Apostlene satt 
i Jerusalem

Eit morgonland stig over alterbord, 
det bårar av ljos mot dagen. 
Der står han og signer med kjærleiks ord 
den gråtande kvinna i hagen.

Ei preike i fargar, så væn og varm 
og vonrik til kjenslone våre. 
Ja, gråten som sprengjer i sorgfull barm 
seg løyser til smil gjennom tåre.

Vi takkar dei frender i framandt land for 
gåva vi trutt skal gøyma. 
Gud signe dei alle, kvinne og mann, 
dei kunde ikkje heimen gløyma!

En plakett i kirken navngir de ameri-
kanere som bidro til gaven

Maleriet i Altertavlen 
Givet i 1931 av 

Amerikanere født i Modum

Edeward Ruud,  August Klægstad, Mar-
tin Thon, Andreas Thon, Hans Svendby, 
Caesar Øverby,  Mrs. Andrine Opsahl, Olaf 
Gilbertson, Fred. Olsen, Christ. Svendby, 
Nils Ruud,  Anna Ruud, Andreas Ruud, 
Mrs. Henry Beck, Mrs. Ragna Christiansen, 
Johannes Gravermoen, Ole O. Gravermoen, 
Olga Gravermoen, Anna Gravermoen, 
Hans Presterud, Hans Thon, Hans Petter 
Østgården,  Even Nilsen Øderud, Mrs. 
Even Nilsen, Mrs. Martin Galchutt, Oskar 
Eng, Tom Thompson, Carl A. Næss

Jon Mamen

Altertavla i Rud kirke
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Vi sitter på kirkekontoret og morgen-
praten går over en kopp kaffe. Modum 
menighetsblad ved undertegnede har 
en avtale  med Liv Marie Rudmoen 
for å høre hvordan det første året 
som diakon i Modum sokn har vært, 
og hvilke tanker hun har gjort seg om 
arbeidet som diakon her framover.
 Vår nye diakon ble kort presentert 
i Modum menighetsblad nr. 5 2009 
Hun flyttet til Modum i 1995 og er 
født i Øvre Eiker.  Hun har bodd i 
både Oslo og Kristiansand. Liv Marie 
forteller videre at hun er utdannet 
sosionom og diakon. Hun har bred  
arbeidslivserfaring fra kriminalomsorg i 
frihet, Kirkens SOS, sosialkonsulent ved 

Hassel fengsel og ved samlivssenteret 
på Modum bad. Å være diakon er  en 
ny stilling for henne.

– Hva består arbeidet som diakon i Den 
norske kirke i?

Jeg synes det er godt  formulert i Plan 
for diakoni fra Kirkerådet: «Diakoni 
er kirkens omsorgstjeneste. Den er
evangeliet i handling og utrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. »
 Jeg  forstår dette som at diakonens 
oppgave er å ta ansvar for kirkens
omsorgsarbeid overfor enkeltmen-

nesker, bidra til gode relasjoner, og ikke 
minst ta samfunnsansvar gjennom både 
globalt engasjement og engasjement i 
vår egen kommune. 

– Du har tidligere sagt at du brenner for 
sosialt arbeid i diakonstillingen. Kan du 
utdype dette nærmere?

I alle 21 årene jeg har jobbet med 
sosialt arbeid har det vært viktig 
at omsorgsarbeid ikke må virke 
nedlatende. Det kan være en fristelse 
for oss som jobber  med å hjelpe andre 
at vi gjør andre mer hjelpeløse og 
avhengige enn de er, slik at vi selv kan 
kjenne oss ekstra betydningsfulle. Da  
kan omsorgen bli nedlatende istedetfor 
respektfull.

– Tenker du på noe bestemt fra det du 
arbeider med?

Ja, i vårt arbeid i Tro Lys gruppen må 
vi være klar over at vi er en gruppe 
unike ressursmennesker som innser at 
ikke alle får sin rettmessige og naturlige 
plass i samfunnet vårt. Tro og Lys er en 
gruppe med psykisk utviklingshemmede 
og deres familie og venner. Tro og Lys 
vil være et inkluderende fellesskap.-
ikke en gruppe såkalt «ressurssterke» 
som skal hjelpe de «ressurssvake». Man 
oppdager nemlig at man får mye mer 
enn man gir ved å delta der.
 Jeg vil også nevne arbeidet med «In-
ternasjonal søndag» som ikke må forstås 
som et arbeid der etniske nordmenn 
tar seg av  innvandrere, men at dette er 
et gedigent samarbeidsprosjekt mellom 
Moduminnbyggere fra 15 nasjoner.

– Hvilke andre oppgaver fyller din 
arbeidsdag?

Diakoni 
jeg brenner for!

Morgenkaffe og godt humør gir en god start på dagen for diakon Liv Marie og kateket 
Arild.
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Jeg organiserer andakter på Modum-
heimen og sammen med andre holder 
jeg også andakter der. For de eldre 
holdes det hyggestund i Åmot kirke 
3. mandag hver mnd kl. 1030 til 1230 
(ta kontakt med Rine Brekke) og på 
Holemoen siste tirsdag pr. mnd. kl. 
1130–1330 hvor jeg er kontaktperson. 
Det er også hyggetreff på Vaaraan 2. 
onsdag i måneden kl. 1030 til 1230 
hvor Aslaug Jahren er kontaktperson, 
og i  Vikersund menighetssenter er det 
formiddagstreff 3. tirs. i måneden fra 
kl. 1100 til 1300 hvor Helge Gutuen 
er kontaktperson. Jeg nevner også 
Holy Robic senior i Åmot kirke hver 
torsdag kl. 1100. Her er Gro Grøsland 
kontaktperson.
 Så er det småbarnstreff og babysang 
i Åmot kirke 2. hver onsdag. På Viker-
sund menighetssenter er det lekestue 
hver torsdag hvor vi samarbeider med 
helsestasjonen. Begge steder er det 
lunsj i tilknytning til treffene.

– Modum kirkekontor har også en god 
og utfyllende hjemmeside hvor de mange 
forskjellige tilbud er presentert?

Ja det er riktig, men det er fint å nevne 
en del av tilbudene her i menighetsbla-
det da ikke alle har tilgang på internett, 
særlig blant de eldre.  Det er viktig for
meg å få fram at det jeg arbeider med 
skjer i samarbeid med andre alt avhengig 
av type arrangement. Det være seg 
Flyktningetjenesten, Frivillighetssentra-
len eller Kirkens Nødhjelp, Senter for 
familie og samliv m.fl. Mange frivillige er 
støttespillere og i noen oppgaver utgjør 
de frivillige bærebjelken mens vi ansatte 
er støttespillerne. På den måten bygges 
samarbeid og relasjoner.

– Har dere i kirkestaben spesielle arran-
gementer der dere samarbeider tett?

Ja, mye av  det jeg gjør i arbeidet invol-
verer enkelte i staben her.  Jeg kan nevne 
arrangementet vi har Allehelgensdag for 
pårørende  til de som døde i menigheten 
siste året, og brudeparkvelden for alle 
som skal gifte seg i Modum menighet.
Påskevandring for grupper som ønsker 
det i barnehager og skoler må heller 
ikke glemmes. Så deltar absolutt alle i 
staben på Frivillighetsfesten. Da invi-
teres alle de 300 personene som er 
involvert i menighetens arbeid, så vi 
ansatte kan gjøre litt stas på dem. Selv 

skal jeg stå i pølseboden den kvelden.
– Jeg husker du sa da du begynte i stillingen 
at kirken måtte bli flinkere til å avdekke 
skjult lidelse blant medmennesker. 

Hvilken skjult lidelse ser du i Modums 
befolkning?

Jeg tror vi her kommer inn på områder 
som er tabubelagt. Jeg kan nevne 
ensomhet og angst for å være ute blant 
folk. Det er også mange unge som må 
late som at ting går bra, ikke minst i 
forhold til foreldres samlivsproblemer.
 Prep samlivskurs i kirken er noe vi 
vil tilby en gang i året. Dessuten tenker 
jeg på hvordan vi kan gjøre kirken til et 
naturlig sted å komme for ungdom som 
trenger noen å snakke med.

– Mange sliter med sorg og savn i det 
stille. Hvordan kan mennesker nå deg som 
gjerne vil ha kontakt?

Da kan de ringe meg på Modum kir-
kekontor. Jeg er også diakon for å 
kunne samtale med enkelt mennesker 
som har behov for å ha en å snakke 
med om eksistensielle ting. Dessuten 
har vi noen trygge og erfarne frivillige 
fagpersoner som også kan ta imot folk 
til samtale.

– Har du selv noen spesielle støttespillere 
som kan hjelpe deg  i ditt arbeid som 
diakon?

Ja, jeg er heldig som har et Fagutvalg for 
diakoni i Modum sokn. I dette utvalget 
sitter nå Maren Wiger,  Wolfgang Müller, 
Eli Gutuen og Jorun Krogh. Det er 
godt å ha dette utvalget til støtte og 
høyttenkning rundt diakonien i Modum.
På bispedømmeplan arrangeres det 
årlig samling for diakoner. På den måten 
blir jeg også kjent med diakoner i 
nærliggende sokn.

– Hvilke tanker og planer har du for å 
synliggjøre diakonien framover?

Det kan sikkert gjøres mer ved å bruke 
enkelte gudstjenester hvor diakonien 
trekkes fram. Menighetsbladet er en
annen mulighet. Jeg er også med i 
tankestreif i Radio Modum.  Og sist, men 
ikke minst sender vi pressemeldinger 
til Bygdeposten og DT om ulike arran-
gementer og tibud.
 Lykke til i ditt videre arbeid, Liv 
Marie!   

Harald Kvaase

Diakonen er innom kontoret før dagens mange gjøremål.
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På kirkegården
En reise i tro og tradisjon

I dette nummeret, og de tre 
neste i 2011, vil det bli skrevet om 
kirkegårdene i Modum.

«Kirken er for mange, men kirkegården er 
for alle», er det sagt. Og er en opptatt av 
lokal historie og tradisjon, kommer en 
ikke utenom kirkegårdene.  For tusen år
siden hørte Modum til Ringerike, og 
ringerikingene ble pådrivere for den 
nye trua på Opplandene, rett og slett 
fordi den ambisiøse Olav Haraldson 
(den hellige) vokste opp som stesønn 
til småkongen Sigurd Syr straks her 
nord på Røyselandet. 
 Rundt 1020 «tok de kristendom-
men» ved ting – vedtak, både lokalt 
på Eidsivating, og sentralt på Moster 
i Sunnhordaland. Hva en (offisielt) 
trudde på, var å anse som et felles an-
liggende. 
 Den eldste kristenretten knyttet 
også nære bånd mellom kirke og kon-
gedømme. 
 «Det er opphavet til lovene våre at 

vi skal bøye oss mot øst og be til den 
hellige Krist om godt år og fred, og om 
det at vi kan holde landet vårt bygd og 
landsdrotten vår hel. Han være vår venn, 
og vi hans, og Gud venn til oss alle».
 Landsdrotten var kongen, den tids 
statsmakt. Det er derfor et tusenårig 
hopehav vi nå er i ferd med å løsne på 
når kirka skal begynne å stå på egne 
bein.

«Kristen sed»

Den nye trua krevde også en viss 
aktiv praksis knyttet til den enkelte. 
For å regnes som kristen, måtte en 
døpes. Og for å ha mulighet til å få 
del i saligheten, måtte en gravlegges i 
kristen jord. Hva som fantes av rituelle 
handlinger a la dåp i førkristen tid, er 
uklart. Desto sikrere spor er det etter 
en stor og svært gammel kult knyttet 
til begravelser og rituelle handlinger 
forbundet med forfedrene.          
 For kristendommen var det makt-
påliggende å bryte slektskulten. Den 

eldste kristenretten har derfor pålegg 
om begravelse i vigslet jord, forbud 
mot gravgaver og ritualer der en på-
kalte de døde.

Kirkegården, et hellig sted

Å vigsle betyr å skille ut og gjøre hel-
lig gjennom bestemte handlinger av 
rituell karakter. I praksis markeres det 
ved at kirkegården er gjerdet inn. Alle 
innganger til kirkegården skal ha porter.
 Muren rundt kirkegården vernet 
de døde mot kaosmaktene utenfor og 
de levende mot gjengangeri fra de som 
var stedt til hvile på kirkegården. 
 De to eldste kirkestedene på 
Modum er Heggen og Vike. Den eldste 
delen av Heggen kirke antar en er fra 
ca. 1180, mens kirkeruinen på Vike er 
arkeologisk datert til annen halvdel av 
1200- tallet.
 Spør vi om alderen på kirkegårdene 
våre, er det vanskelig å gi et sikkert 
svar. Men en vet at bygging av kirker 
og vigsling av kirkegårder gikk hånd i 
hånd i misjonstida fra ca. 1020–1100. 
Norderhov var felleskirke for hele det 
gamle Ringerike. Men å frakte døde helt 
dit, var neppe tjenlig. Når det endatil 
var maktpåliggende å bryte båndene 
mellom slektskult og gravskikk, må en 
tru at minst en kirkegård ble vigslet i 
bygda vår straks etter at moingene 
hadde tatt ved den nye trua.                                           
 Om det ble bygd kirke samtidig, er 
ikke sikkert. Men ut fra det en vet andre 
steder fra, er det mye sannsynlig at det 
kan ha stått mindre stavkirker både på 
Vike og Heggen før steinkirkene ble 
bygd.
 I denne sammenhengen er det verd 

Kirkeruinen på Vike. Her var bygdas ting-
sted og soknekirke i middelalderen. 
Det er vanskelig å forestille seg ei staselig 
kirke med tårn og blyinnfattede vinduer 
med farget glass på denne nedsnødde 
tomta.

Det er stille på kirkegårdene om vinteren.
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å nevne at til langt fram mot vår tid 
foregikk hele begravelsesseremonien 
på kirkegården. Slektninger og andre 
som fulgte den døde gravde opp 
graven og senket kisten i jorden. Så 
ble presten tilkalt. Han leste over 
den døde og foretok jordpåkastelsen. 
Deretter kastet deltakere i gravfølget 
graven igjen.

De andre kirkestedene

De bevarte port – stolpene fra den 
eldste (kjente) kirka på Snarum, er 
datert til 1200 tallet.
 Og som navnet sier, Nykirke er 
yngst av de gamle kirkene. Men «ny og 
ny», egen prest omtales første gang i 
1331. Så her er tidsperspektivet langt!                                                                                                
Men så kom den store pesten ca. 
1350, og alle etter – pestene deretter. 
Siste kjente pestepidemi her over, er 
registrert på Eiker tidlig på 1600-tallet. 
Redusert folketall og reformasjon med 
påfølgende  avkristning, gjorde at kirka 
på Vike ble stående til forfalls.
 Virkelig nye kirkesteder fikk ikke 
Modum før Vestre Spone kapell ble 
bygd i 1880. Så fikk Åmot kapell i 1906, 
Gulsrud kapell i 1907, og så til slutt 
Drolsum eget gudshus på Rud i 1917. 
Til alle disse hører det kirkegårder. 
 Behovet for å bygge gudshus og an-
legge nye kirkegårder/gravlunder hen-
ger naturligvis mest sammen med ut-
viklingen i folkemengde. Mellom 1870
og 1920 økte folketallet på Modum 
med mellom fire og fem tusen men-
nesker. Men på Modum har naturligvis 
også avstanden til de gamle kirke-
stedene spilt en rolle. I så måte er det 
typisk at Vestre Spone var først ute 
med å bygge eget kapell. Kjørbar bru 
over elva ved Gravfoss kom mer enn 

50 år etter kapellet på Amundrud på 
Vestre Spone.

Kirkeveien

Kirkeveien kunne være lang nok uan-
sett. Å gå var den vanligste måten å 
komme seg fram på til etter siste krig. 
Så vi får unne oss ei lita historie om 
kirkeveien.
 En gang sommarstid i 1920 åra 
skulle bestemor og søster hennes, 
«hu tante Nora» på Heggen og pynte 
graver, en tur på ca. seks km hver vei.  
Mannfolk og hester var opptatt med 
sitt, så kvinnfolka gikk. På Tangen i 
Vikersund kom sokneprest Amlund 
etter dom med hest og vogn. 
 Amlund stoppa; «Vil di sitta på?» sa 
soknepresten. «Å ja takk, han er nå så 
lang å tung, denna veien tel Heggen;» 
låt kjerringene. «Ja, for dom som sjel-
den går’, så!» sa  Amlund. «Ja det kunne 
han si, det, sa ’a bestemor, som kjørte 
støtt!»

Kirkegården. Et sted for refleksjon?

La meg bli litt personlig. Jeg liker meg 
på kirkegårder. Ikke så å forstå at jeg 
blir oppstemt og glad når jeg er der. Og 
når en følger i begravelser, som stadig 
oftere hender når en har passert 70, 
konfronteres en med at livet, også ens 
eget, har en slutt. Og en ser stadig flere 
gravstøtter med navn på mennesker 
en har kjent. Slekt, venner, naboer, 
bekjente. Og så husker en ting, og 
påminnes om at en har mer fortid enn 
framtid.
 Men like fullt. En ting er at en får
tenkt seg om på kirkegården. Og 
mange faste språklige uttrykk knyttet 
opp mot kirkegården, hjelper en i 
tankeprosessen. 

Jeg kan vanskelig tenke meg et bilde 
mer fylt av stillhet enn en kirkegård 
dekket av snø. Et bilde på den evige 
hvile?
 Men viktigst er nok det presten 
forkynner, hver gang, bokstavelig talt 
fra gravens rand. «Av jord er du kommet. 
Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen 
oppstå!»
 Derfor blir kirkegården et sted for 
håp. Og av de mange fine diktene og 
salmene knyttet til evighets – håpet, er 
middelaldervisa Little fuglen en av dem 
jeg setter aller mest pris på.

Little fuglen sette seg på kyrkjespong
Gud råde
Han song så fager ein ottesong
Herre Gud sende oss sin nåde.

Little fuglen sette seg på kyrkjegått
Han song så fagert om stort og småt
Little fuglen sette seg på kyrkjetårn
Han song så fagert for alle små born.

Litle fuglen sette seg på lindekvist
Gud råde
Han song så fagert om Jesum Krist.
Herre Gud. Sende oss sin nåde.

Et bilde på «oppstandelsens morgen», 
fuglen på den grønneste av alle vårens 
greiner som budbærer for han «som 
gjør død til liv for deg», som Bjørn 
Eidsvåg sier det.

Olav Sørensen

Amlund med hest og slede.Aamot Kapel.
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Jeg har det med det at jeg kan sette 
meg foran TV’n med fjernkontrollen 
og hoppe fra kanal til kanal i håp om å 
finne noe som er verdt å se på.   Her 
om kvelden stoppet jeg, da jeg så et 
spennende program om elefanter.
 Programmet handlet om elefanter 
fra Sør-Afrika og Uganda og felles for 
begge elefantflokkene var at det var 
usedvanlig aggresive.  De gikk amok, de 
drepte neshorn, det så ut som om de 
gjorde det for moro skyld, de drepte 
husdyr og til og med mennesker.  
Øyenvitne fortalte at de tok mennesket 
og kastet det opp i lufta, lekte med det, 
før de slengte det i bakken og dekket 
det med sand.
 Det tok forskerne mer enn ti år 
før de fant ut hva som var årsaken.
Elefantene i Sør-Afrika var ført tilbake 
til et område hvor elefantene var blitt 
utryddet – men de som førte dem 
tilbake, de tok bare med seg ungdyr, 
for de gamle var for store og tunge 
til å frakte dit. I Uganda var alle de 
gamle elefantene blitt utryddet pga 

elfenbena. Felles for begge stedene var 
altså at de unge elefantene vokste opp 
uten familiens trygghet, uten voksne 
elefanter til å rettlede dem, sette 
grenser, etc.    
 Uten de voksne som læremestre 
og uten familiens trygghet og omsorg 
utviklet så disse elefantene depresjon, 
aggresjon og utagerende hat.
 De sa i dette programmet at når 
disse grunnleggende verdiene blir tatt 
fra elefantene, ja, da utvikler de trekk 
som ligner menneskelig atferd i samme 
situasjon.

Til alle som har barn og arbeider med 
barn:

Du arbeider ikke forgjeves; det er landets
viktigste jobb. Det å være forbilde for
barn og unge. Det å lære dem normal 
atferd, sette grenser og gi dem omsorg og 
trygghet er en forutsetning for at vi skal 
vokse opp som gode samfunnsborgere og 
ikke oppføre oss som aggressive elefanter.

Så se deg i speilet og si; 
 jeg er viktig.

For det er sant, visdomsordet som 
står i Det Gamle Testamentet:
”Lær den unge den veien han skal 
gå, så glemmer han den ikke når 
han blir gammel”.

Arild Løvik

Elefanten og 
mennesket

Vi gratulerer Knut Johnsen med 25 års tjeneste i menigheten.
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Kirken tok sats og bidro til folkefesten med ”Åpen 
kirke”, Gospelnight og Worldcup gudstjeneste. Worldcup 
gudstjeneste. Heggen Gospel og Madcon varmet opp 
publikum med sangen” Glow” i bakken.

Telemarksnedslag med 20 i stil ble sikret 
av Hanna Louise Øien, Lina Holberg, 
Heidi Marie Gunnerø, Liselotte Schmitz,  
Alexander Gewelt, Jan Ekornrud og 
Geir Holberg. 

Speiderne samlet på Engersetra en kald, men vakker søndag i februar.

Karnevalsgudstjeneste på 
Vingårdssøndagen.
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Om foreningen:

15 medlemmer i alderen 70 til 91 år. 
Kari Therkelsen er eldst og har vært 
med siden hun var ung.  
Flere av medlemmene har mødre som 
var formenn, og selv har de vært med 
fra 50-tallet.
Ellers har flere av dagens medlemmer 
tatt sin formanns-tørn i løpet av årene.
Fast samling 1. mandag hver måned. 
Alle årets 12 måneder. To av disse 
samlingene er ofte tur.  Tidligere var det 
vår-fester. De siste årene er julefesten 
13. januar det ene ekstra.
----------------------

Hva husker dagens medlemmer  
spesielt fra foreningens liv:

• alltid hadde de håndarbeide med på 
møtene. De sydde eller strikket.

•  besøkene av misjonærene som kom 
hjem fra misjons-marken

•  julefesten på 20. juledag hvert år.  
Det begynte muligens på 50-tallet på 
Åmot kapell. Plassen ble etter hvert 
for liten, så de måtte leie Folkets 
Hus. Etter at kapellet ble ombygget, 
kunne de flytte tilbake dit. 

   
Våre møteprotokoller med referatene 
går bare tilbake til 100 års jubileet i 
1961.

Britt Dahl
Litt fra regnskapet fra 1923 om hva de har fått inn på møtene.

Fra en av sommerturene på 80-tallet. Hyttetur 1990. Møtene er rundt i hjemmene.
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I anledning 150 års jubileet har vi fått lov 
til å henge dette bildet opp på Kirketorget 
i Åmot kirke. Hoved-designeren er Hildur 
Fossen. Og Sigfrid Bentzen har vært med 
på utførelsen. Foran: Sverre og Gerd Lygre, Kristoffer Trondsen, Helga Bårud. 

Bak: Gunhild Fidjestøl, Marit Nævra, Liv Therkelsen, Kjellfrid Trondsen og Mabel Øvereng.

Julefest 2011. Aud Jahren, Toril Korsvik, 
Reidun Andersen Weberg.

Besøk på gjenbruksbutikken.

Julefest med Marry Muggerud, Steinar Sund, Kari Therkelsen, Hildur Fossen og 
Sigfrid Bentzen.
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Sverre Lygre, Åmot, døde plut-
selig 5. mars, 82 år gammel. 

Sverre ble født på Lygra, et vakkert 
sted i havet nord for Bergen. Det å bli 
sjømann var nærmest en selvfølge for 
ham, som det var for så mange jevn-
aldrene. 
 Etter endt utdanning bestod yrkes-
livet av å være styrmann og kaptein i 
handelsflåten. 
 På femtitallet møtte han Gerd 
Enger fra Åmot, som den gangen var 
messepike på samme båt som han. De 
fikk hele 55 år sammen som ektefolk. 
Familien, som etter hvert økte med 
sønnene Morten og Tom, bosatte seg 
på Åmot. 
 Etter at Sverre i 1987 «gikk i land», 
er vi mange flere enn hans egen familie 
som har hatt stor glede av å bli kjent 
med denne hedersmannen. 

 I og ut fra Åmot kirke har Sverre, 
sammen med sin Gerd, vært et ja-
menneske. I ufattelig mange timer var 
han frivillig på Kirketorget – mange 
kjenner Sverre fra sine besøk der. Han 
sa også ja til forskjellige andre styre- og 
tjenesteoppgaver i kirken. 
 Sjømannskirken – Norsk kirke i 
utlandet var, naturlig nok, det som lå 
hans hjerte nærmest. Han visste hvor 
viktig det var for sjømenn å få komme 
”hjem” på sjømannskjerka. Gerd og 
Sverre har i år etter år vært ledere for 
den lokale sjømannsmisjonsforeningen. 
Den årlige basaren, som har skaffet  
store beløp til misjonen, har hatt 
glede av Sverres trofaste innsats med 
loddsalget. Han satt på Åmotsenteret 
og i andre butikker med loddboka, og 
på den årlige store Misjonsbasaren i 
Drammen var han alltid på plass. 
 Veteranspeiderne på Åmot har 

mange og gode minner fra Sverres lune 
og trofaste deltagelse. 
 Mange andre ble kjent med Sverre 
som kunnskapsrik lærer for moinger 
som skulle ta sitt båtførerbevis. 
 I vennekretsen var han «alltid 
beredt» til å hjelpe til. 
 Vi er veldig mange som, i forskjellige 
sammenhenger, har hatt gleden av å 
møte, og være sammen med denne 
rolige og kloke hedersmannen. Nå er vi 
takknemlige for alle de gode minnene.

Venner

Minneord
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La det være helt klart: I Tanzania, som 
ellers i verden, har menneskene enormt 
store ressurser boende i seg. Over en 
tredjedel av befolkningen lever under 
FNs fattigdomsgrense, men blant disse 
fattige bobler det av entreprenørskap. 
Mange ønsker å skape en virksomhet 
og et levebrød for seg og familien. Men 
hvordan skal de skaffe midler til små 
investeringer? De som ikke har noe fra 
før får heller ikke låne penger i vanlige 
banker.
 Kirkens Nødhjelp har siden 2006 
drevet et prosjekt i Tanzania som kalles 
Vicoba (Village Community Bank). En 
Vicoba-gruppe er en liten lokal bank 
der folk kan spare penger på en sikker 
måte samt få mulighet til å låne penger 
etter behov. 

Opplegget er enkelt:

• Om lag tjue personer går sammen i
en gruppe. Det velges leder, sekre-
tær, tre regnskapsførere og tre nøk-
kelansvarlige.

• Gruppa møtes en gang i uka, og alle 
betaler inn et lite fast beløp etter 
evne. Regnskapsførerne noterer 
innbetalte beløp og pengene legges 
i en kasse med tre låser. Alle tre 
nøkkelansvarlige må derfor være til 
stede for å låse opp kassa.

• Etter gruppas godkjenning kan pen-
gene lånes ut igjen til medlemmene.
De som vil starte eller utvide egen 
virksomhet må betale renter på lånet, 
men lånene er ikke større enn at de 
kan betales tilbake. Rentefrie lån gis 
til å dekke helse- og skoleutgifter for 
barna til medlemmene. 

• Kirkens Nødhjelp betaler materiell, 
opplæring av regnskapsførere, og
oppfølging av gruppene i oppstarts-
fasen. Etter tre måneder er gruppe-
ne selvgående. Kostnaden for å 
etablere en gruppe er om lag 3000 
kroner.

Til nå er det startet 1180 Vicoba-

grupper i Tanzania, og det kommer 
stadig nye til. Med disse har flere 
titusen mennesker fått mulighet til å 
kontrollere eget liv og egen økonomi.
 Enda mer spennende er Vicoba-
gruppenes trinn to. De som kan føre 
regnskap kan etterhvert også lese of-
fentlige regnskap. Det er derfor flere 
eksempler på at Vicoba-grupper har 

avslørt korrupsjon og misbruk av 
offentlige midler i lokalsamfunnet. Slik 
myndiggjøres fattige mennesker til selv 
å ta tak i strukturene som holder dem 
nede. 

Ole Auen Wiger
Kirkens Nødhjelps 
kontaktperson i Modum

Kirkens Nødhjelp i Tanzania

Vi gir dem bank!
Så klarer de resten selv

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon tirsdag 12. april

• Over én milliard mennesker lever i 
ekstrem fattigdom. Urettferdighet 
tar menneskeliv hver dag. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon handler i 
år om økonomisk urettferdighet. 
Sammen kan vi kjempe for en 
fremtid uten fattigdom. 

• Hele Modum deltar i aksjonen 
sammen med 1200 menigheter 
Norge rundt.

• Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Vicoba-prosjektet i Tanzania 
er ett eksempel. Under 10 % brukes 
til administrasjon

Det fine er at du kan bidra! Ved å:

• Stille opp som bøssebærer. 
 Vi starter 12. april kl. 17 fra disse 

stedene i Modum: Åmot Kirke, 
Vaaraan, Vikersund menighetssenter, 
Rud kirke og Sysle skole.

• Ta godt i mot bøssebærerne når 
de kommer på døra. Gjerne med 
kontanter klare. 

Gi en gave på kontonummer 
1594.22.87493

Ringe givertelefon 820 44 088 
(200 kroner)

Sende en sms <KN100> til 2090 
(100 kroner)

10. – 12. april
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2011

Takk for ditt bidrag

Benytt kontonummer 1594.22.87493 
Givertelefon 820 44 088 (200 kr) 
eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr) 

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011
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 Vokalisten i supergruppa U2 
spiller på mange strenger. Han 
skriver at troen ikke bare henger 
sammen med sjelens, men også 
verdens frelse. 

Engasjementet for millioner av fattige 
mennesker, samt innsatsen hans for 
å redde miljøet, tør være kjent for 
de fleste. De færreste er imidlertid 
klar over at troen spiller en sentral 
rolle i Bonos liv. På bloggen sin i 
The New York Times, beskriver han 
kristendommen som en religion med 
sin egen rytme – fra fastelavnstidens 
rumba, gjennom fastens stille musikk
til påskens jublende lovsang.

Vestens overforbruk og fastelavn

Han sammenligner den vestlige verdens 
overforbruk med fastelavnstidens ødsel 
og overflod. For nå er fastelavnstiden 
forbi – markedet og klimaet tåler ikke 
mer, sier han. Nye produksjonsmetoder 
endrer verden, innlandsisen smelter og 
vi ødelegger havet. Kapitalismen er stilt 
for retten sammen med globaliseringen. 
Vi i den vestlige verden ynder å si at vi 
ønsker at all verdens befolkning skal ha 

de samme goder, som vi har selv. Men 
skulle alle ha de samme forbruksgoder 
som oss, vil det ende galt, hevder Bono 
og konkluderer med at slikt tankegods 
er foreldet.

Og fasten er i gang

Med fasten kommer håpet om frelsen 
– ikke bare i religiøs, men især i øko-
nomisk forstand, mener Bono. Han er
mer opptatt av utfordringene verdens-
samfunnet står overfor, enn endeløse 
teologiske diskusjoner.
 Mange afrikanske land har fått 
ettergitt store deler av gjelden sin, og 
pengene ble i stedet brukt på skoler. 
Dette var ikke enden på økonomisk 
slaveri, men en ny begynnelse hvor 34 
millioner barn fikk skolegang. Det gir 
håp. Også for oss i den vestlige verden, 
som i øyeblikket strever mer enn vi 
har gjort på mange år. Og det er i de 
vanskelige tidene vi kan vise hva vi kan.
 For vi kan mye - og kan gjøre mye, 
mener vokalisten i U2. 
 Vi lever i en tid hvor det er mer 
snakk om pengers verdi enn om 
verdier i seg selv. Det er viktig at vi 
gjør en forskjell og prøver å hjelpe 
dem som er dårligere stilt enn oss selv. 

Vi bør bruke dette til å vinne venner, 
i en verden hvor avstanden mellom 
vennskap og fiendskap er kort. Ja, det 
er ikke en almisse, det er en investering, 
det er ikke veldedighet, men rettferd - 
i en verden som hele tiden forandrer 
seg.

Påsken – født på ny

Bono har et intenst forhold til påsken,
hvor ikke kun Jesus – men også han
selv – lever og dør.
 Påsken er en personlig gjenfødelse. 
Kanskje fordi påsken er den av 
høytidene som krever mest tro. Troen 
på at døden ikke er avslutningen. At 
korset er en korsvei, som kan føre deg 
til en ny – og forhåpentligvis– bedre 
verden. Uansett hva slags religion du 
har eller ikke har, så fascinerer ideen 
om å starte forfra igjen, synes Bono.
 Derfor føler han det er givende å 
delta i gudstjenester og å være tilstede 
i kirkerommet – for sjelens skyld. 
Følelseslivet mitt lever av musikken 
og mitt intellektuelle liv fores av hva 
jeg skriver, men det er i religionen jeg 
finner sjela, avslutter Bono.

Inge Rese

Bono: Fastelavnstida i 
vesten er over

Bono mener at den 
økonomiske krisen og 
miljøtrusselen gir 
mulighet for frelse. 

Foto: Valeria Cantone/Dreamtimes
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Internasjonal søndag ble en 
suksess, da ca 200 mennesker fant 
veien til kulturhuset  i fryktelig 
vind og snøføyke.

Fantastisk mat fra ikke mindre enn 11 
nasjoner  ble servert, og  inne i småsalen  
var det foredrag, sang, flerkulturelle 
danseinnslag og  intervjuer med både 
innvandrere i  Modum og en moing 
som er innvandrer i Tanzania. Da 
trauste moinger på slutten av kvelden 
slang seg med i Salsarytmer, så ble 
både stemningen og temperaturen i 
småsalen svært høy!

Hvorfor arrangere internasjonal søndag?  

Dessverre er det mye konflikt og krig 
i verden. Modum er et fredelig sted, 

men heller ikke vi er frie for  negative 
fordommer – enten vi er etniske nord-
menn eller innvandrere i Modum.  En 
viss frykt for det som er ukjent kan vi 
kjenne de fleste av oss. 
 Alle vi som bor i Modum kan spør-
re oss: Feller jeg dommen over andre 
for kjapt? Har jeg tillatt meg selv å bli 
kjent med og sette meg inn i andres 
virkelighet før jeg kommer med  mine 
fasitsvar og konklusjoner? 
 Og kanskje kan de av oss som 
tilhører  majoriteten – etniske nord-
menn –  ta et særlig ansvar for å 
stille oss disse spørsmålene? For det 
er  lettere å tilhøre majoriteten enn 
minoriteten. 
 I forberedelsene og gjennomfø-
ringen av internasjonal søndag tok 
både minoritetene og majoriteten 

ansvar. Ca 50 mennesker til sammen 
bidro i prosjektgruppe, med matlaging, 
deltakelse  i dansegrupper,  sang, med PR,  
med powerpointfremvisning og pyn-
ting av lokalene, med å la seg intervjue 
m.m. Ca 35 av disse bidragsyterne had-
de en annen etnisk opprinnelse enn 
norsk.
 Vi tror at det finnes bare en opp-
skrift på å dempe fordommer og 
fjerne fiendebilder man kan ha av 
hverandre:   Å bli kjent!   Unne seg selv 
nye bekjentskaper på tvers  av kultur, 
religion og etnisk bakgrunn!!  
 Både forberedelsene til  Inter-
nasjonal Søndag og selve gjennom-
føringen medførte massevis av  kjenn-
skap og vennskap.  Å jobbe for tole-
ranse i et lite lokalsamfunn er freds-
arbeid i miniatyr. Og det kan få ring-
virkninger…
 Påsken nærmer seg,  og  fortelligen 
om Jesu liv, død og oppstandelse er 
en fortelling om forsoning og fred.  
Forsoning  mellom Gud og mennesker 
og  forsoning mennesker i mellom.   
Derfor kan vi la påsken inspirere oss til 
fredsskapende arbeid i nærmiljøet!

Lliv Marie Rudmoen

Internasjonal 
søndag

Tagfeed Almady kommer fra Palestina og 
har vært med og forberedt noe av maten 
som ble servert i løpet av kvelden. Her 
setter hun fram hovedretten som blant 
annet består av ris med grønsaker, rosiner, 
peanøtter og kjøtt sammen med litt 
forskjellig krydder.

Tekst og bilde: Steinar Sund

Diakon Liv Marie Rudmoen har samarbeidet med mennesker fra 15 land for å få til 
denne første internasjonale dagen i Modum. Her er hun sammen med noen av dem, 
(F.V) Isaac Zerai Tewelde, Eritrea, Liv Marie Rudmoen, Elia Gelfi, Italia, Henok K. Tsegai, 
Eritrea og Tewelde Michael fra Eritrea.

Tekst og bilde: Steinar Sund
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Arrangementer på  Vikersund menighetssenter

Søndag 3. april kl. 11.00: Høymesse v/Tormod Moviken og Knut Johnsen. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 6. april kl. 19.00: «Religiøsitet – lengsel, glede og besvær» v/Arne Tord Sveinall. 
 Han er leder på Institutt for sjelesorg. Han har skrevet flere bøker, og er mye brukt som foredragsholder. 

Tirsdag 12. april kl. 11.00: FORMIDDAGSTREFF. 

Tirsdag 12. april kl. 17.00: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Onsdag 13. april kl. 19.00: «Religion i vår tid – tanker om tro og fornuft»  v/ Henrik Syse. Han er filosof, forfatter

  og forsker med en imponerende CV. Han jobber i dag som seniorforsker ved PRIO (institutt for    
 fredsforskning). Han har også tatt seg tid til å være søndagsskolelærer.

Fredag 22. april kl. 19.00: «Langfredag i lyd og bilder» v/Geir Holberg og Knut Johnsen.

Onsdag 27. april kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet v/Johnny Bakke

Lørdag 30. april kl. 09.30: LOPPEMARKED. Støtt opp om Menighetssenterets store loppemarked!

Onsdag 4. mai kl. 19.00: Israelskveld v/Morten Kravik fra Israelsmisjonen.

Søndag 8. mai kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/Geir Holberg

Onsdag 11. mai kl. 19.00:  Vi synger sammen.

Tirsdag 17. mai kl 18.00: 17. mai-fest med pølser og bløtkake, tale for dagen m.m. 

Tirsdag 24. mai kl. 11.00: FORMIDDAGSTREFF.

Onsdag 25. mai kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet v/Bjørn Moldekleiv.

 
Loppemarked

Det tradisjonelle loppemarkedet  
til  Vikersund menighetssenter:

LØRDAG 30.  APRIL KL 09.30

Lopper (ikke klær og hvitvarer) kan
leveres på menighetssenteret 

torsdag 28. og fredag 29. april  
fra kl 10.00.

Velkommen til en hyggelig 
handel lørdag 30. april. 

Vil du stille til valg?
Det finnes mange ønsker og meninger 
om kirken, og hvordan de lokale 
menighetene bør drives og fungere. 

Ved kirkevalget 2011 kan du påvirke 
Modum menighet og kirkens videre 
arbeid.

Meld inn forslag til kirkekontoret  
innen 1. april – du kan melde inn deg 
selv, eller en du kjenner som kan stille 
til valg. 

Gi kirken et godt råd! 
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 Påske quiz
1.  Hvorfor feiret man i det den-

gang katolske Norge, fastelavn? 

2.  I fastetiden var visse matvarer 
ikke tillatt, hvilke? 

3.  Hva betyr ”påske”? 

4.  Hvem forrådte Jesus? 

5.  Hva kalles det runde og flate 
brødet som benyttes under 
nattverden? 

6. Hva gjør soldatene med Jesu 
kledning etter korsfestelsen? 

7.  Til påske er det en gammel 
tradisjon å spise egg. Hva 
symboliserer egget? 

8.  Hvem ble den første store 
kristne misjonær? 

9. Hvordan ble korsfestelse som 
dødsstraff, sett på i Romerrike? 

10.  Hvilken av Jesu disipler tvilte på 
at han hadde stått opp fra de 
døde? 

11. Hva betyr det dobbelte kjærlig-
hetsbud? 

12. Hva var det sentrale i Luthers 
oppgjør med den katolske 
kirke?

Svar:
1.  For å sikre fruktbarheten i

hele husstanden i det kommende 
år 

2.  Carne vale – farvel til kjøtt, i all 
hovedsak kjøtt 

3.  Forbigang 
4.  Judas 
5.  Oblater 
6.  De trekker lodd om den 
7.  Fruktbarhet 
8.  Paulus 
9. Nedverdigende 
10.  Thomas 
11.  At du skal elske både Gud og din 

neste. 
12.  At menneske frelses ved TRO på 

Gud alene.

Treenigheten malt av den tyske kunstneren Lucas Cranach d.e.  
Duen symboliserer Helligånden.
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Å

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52

SSVENDBYENDBY
Elektriske.asElektriske.as- Når du trenger elektriker!

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

Tlf. 32 78 69 00

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Tlf. 32 78 95 95
3340 Åmot www.ja-rosenlund.vb.no

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70 

• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og 
   oppussing av gamle monumenter 

Hønefoss Stenhuggeri A/S

Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 

Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

Vikersundgt. 20 (Kronagården) - v/Ragnhild Nilsen
24t: 32 78 74 20 - www.modumbegravelse.no

Tlf. 32 78 46 40. Eikervn. 33, 3340 Åmot
www.modumkabeltv.no

Tlf. 32 78 15 00
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Ingvild Hovde Grønlund 24.10.2010 Snarum kirke 
Jonas Håre-Hagen 24.10.2010 Snarum kirke 
Max Oliver Dyb 31.10.2010 Heggen kirke 
Theodor Hagen Lohne 31.10.2010 Heggen kirke
Malin Moen 31.10.2010 Åmot kirke 
Lars-Kristian Muggerud-Sønju 31.10.2010 Heggen kirke 
Nathalia Kaggestad 07.11.2010 Olavskirken 
Thea Helene Riiber 14.11.2010 Heggen kirke 
Emil Schrøder-Tollefsen 14.11.2010 Heggen kirke
Eivind Øiseth 21.11.2010 Nykirke kirke 
Adelén Hansson-Bråthen 28.11.2010 Heggen kirke 
Frida Marie Grønli Åsheim 28.11.2010 Heggen kirke 
Kristian Aamodt Finsrud 05.12.2010 Snarum kirke 
Linni Brennhaugen Lie 09.01.2011 Nykirke kirke 
Amelia Lorenz Tandberg 09.01.2011 Nykirke kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Simon Ødegård 09.01.2011 Nykirke kirke 
Theodor Asbjørnhus 16.01.2011 Heggen kirke 
Tobias Strand Slatter 16.01.2011 Heggen kirke 
Johanna Dirdal 23.01.2011 Åmot kirke 
Elise Foss 23.01.2011 Heggen kirke 
Vilde Kristiansen-Sem 23.01.2011 Heggen kirke 
Selma Plomås-Blekkan 23.01.2011 Åmot kirke
Jonas Kruhaug Ødegaard 23.01.2011 Åmot kirke 
Margrethe Belgen-Maurseth 30.01.2011 Haug kirke 
Tuva Lønning Formodalen 30.01.2011 Åmot kirke 
Martine Jørgensen Vala 30.01.2011 Åmot kirke 
Torbjørn Johannes Lie 06.02.2011 Heggen kirke 
Tuva Celine Lilleås 06.02.2011 Heggen kirke 
Vilde Marie Kind Synstelien 06.02.2011 Heggen kirke 
Sol Arja Lykke Larsen 27.02.2011 Nykirke kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Monica Margareta De La Cruz Sastre og
Amund Skuterud  28.12.2010 Åmot kirke 
Janniche Larsen og Morten Andre Ødegård 09.01.2011 Nykirke kirke 
Janne Høyvoll Piros og 
Åsmund Bernhard Knutson  19.02.2011 Heggen kirke 
Guro Næss og Rune Flattum  26.02.2011 Heggen kirke 
 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ingrid Kristine Brenna 1920 02.11.2010 Åmot kirke 
Anne Marie Pettersen 1928 03.11.2010 Heggen kirke 
Mads Arne Sønsteby 1945 04.11.2010 Snarum kirke 
Rigmor Butterud 1945 05.11.2010 Heggen kirke 
Mari Stærkebye 1927 12.11.2010 Heggen kirke 
Bente Martinsen 1946 16.11.2010 Heggen kirke 
Nils Gundersen 1920 17.11.2010 Åmot kirke  
Arne Einar Sandum 1922 24.11.2010 Modumh. kpl 
Hjørdis Amalie Nyborg 1912 26.11.2010 Åmot kirke  
Torger Brunæs 1920 01.12.2010 Heggen kirke 
Oddvar Martin Muggerud 1927 01.12.2010 Åmot kirke  
Ellen Romkes 1940 08.12.2010 Heggen kirke 
Harald Haugerud 1944 09.12.2010 Heggen kirke 
Elling Kittilsbraaten 1949 10.12.2010 Nykirke kirke 
Astrid Karoline Moen 1927 14.12.2010 Åmot kirke  
Jan Klægstad 1940 15.12.2010 Nykirke kirke 
Knut Allard 1932 16.12.2010 Heggen kirke 
Knut Kolsrud 1918 17.12.2010 Åmot kirke 
Anna Fure 1917 22.12.2010 Heggen kirke 
Roy Martinsen 1937 23.12.2010 Åmot kirke 
Per Hansen 1941 29.12.2010 Snarum kirke 
Randi Knive 1917 30.12.2010 Åmot kirke  
Arne Billand 1947 04.01.2011 Åmot kirke 
Vidar Skretteberg 1940 04.01.2011 Åmot kirke  
Ingrid Solveig Stang 1917 05.01.2011 Heggen kirke 
Kaare Hovde 1930 05.01.2011 Gulsrud kirke 
Aase Kolberg 1930 06.01.2011 Nykirke kirke 
Gerd Andersen 1941 11.01.2011 Nykirke kirke 
Nils Sveinung Warhuus 1936 11.01.2011 Nykirke kirke  

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Edith Alice Halvorsen 1922 12.01.2011 Åmot kirke  
Rolf Armand Fosbæk 1920 13.01.2011 Åmot kirke  
Aase Engen 1934 13.01.2011 Snarum kirke 
Per Åge Eidesmo 1953 14.01.2011 Åmot kirke 
Karen Holthe 1919 18.01.2011 Snarum kirk
Margit Johanne Temte 1916 19.01.2011 Heggen kirke 
Grethe Sørlie 1962 20.01.2011 Heggen kirke 
Gerda Henrikke Flattum 1919 21.01.2011 Snarum kirke 
Vidar Larsen 1947 25.01.2011 Snarum kirke 
Johan Valstad 1935 26.01.2011 Snarum kirke 
Liv Aslaug Frøyd 1929 28.01.2011 Heggen kirke 
Oddbjørn Myklebust 1933 28.01.2011 Åmot kirke  
Ingebjørg Berit Tangerud 1934 01.02.2011 Heggen kirke 
Edith Synnøve Jellum 1927 02.02.2011 Åmot kirke  
Svein Arne Nilsen 1938 03.02.2011 Heggen kirke 
Arvid Solø 1927 03.02.2011 Rud kirke  
Ingrid Hagavold 1922 04.02.2011 Nykirke kirke 
Per Gunnar Heggeli 1951 08.02.2011 Åmot kirke  
Harry Flattum 1943 10.02.2011 Snarum kirke 
Helge Petter Nedberg 1944 11.02.2011 Åmot kirke  
Gudrun Mørk 1930 15.02.2011 Åmot kirke  
Edith Rønning 1922 16.02.2011 Heggen kirke 
Reidun Aabye 1931 17.02.2011 Heggen kirke 
Paula Astrid Storsveen 1922 18.02.2011 Nykirke kirke 
Leif Asle Johannesen   1944   22.02.2011  Nykirke kirke
Ellen Anthonsen 1915 23.02.2011 Heggen kirke 
Ragnhild Karin Justad 1930 24.02.2011 Modumh. kpl. 
Jens Martin Døhlen 1928 25.02.2011 Heggen kirke 
Harry Muggerud 1930 25.02.2011 Modumh. kpl. 
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Mars:
Søn. 27. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,26-38

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Menighetens 
årsmøte. Alle menighetens ansatte deltar.

Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt - vakker musikk 
 og ord til ettertanke.

April:
Søn. 3. april - 4.søn i faste (Midtfaste) - Joh 6,1-15
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen. 
 Søndagsskole. Kirkekaffe.
Gulsrud kirke kl. 11: Høymesse i forbindelse med 

konfirmantleir. Arild Løvik, Geir E.Holberg 
 og Hanna L. Øien.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste ved Tro og Lys.

Søn 10. april - 5.søn i faste - Joh 11,45-53
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Anne Hæhre.
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med 

konfirmantene fra Åmot og Nykirke. 
 Runar J. Liodden, Hanna L. Øien og Per Anders 

Øien. Kirkekaffe.

Søn 17. april - Palmesøndag - Joh 12,1-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Atle Ljåstad.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Hanna L. Øien. Kirkekafé.

Tor 21. april - Skjærtorsdag - Luk 22,14-20
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. Tormod 

Moviken og Hanna L. Øien.

Fre 22. april - Langfredag - Luk 22,39 - 23,46 / Matt 
27,57-66

Vestre Spone kirke kl. 11: 
Langfredagsgudstjeneste. Tormod Moviken og 
Knut Johnsen.

Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag i 
lyd og bilder. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 24. april - 1. påskedag - Mt 28,1-8
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Runar J. 

Liodden og Hanna L. Øien. Kirkekaffe.

Man 25. april - 2. påskedag - Luk 24,13-35
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
 Runar J. Liodden, Knut Johnsen og Hanna 

Louise Øien.

 Mai:
Søn 1. mai - 1.søn e påske - Amos 5,14-15
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Hanna Louise Øien.
 Modum Soul Children deltar. 
 Avskjed med Liv Anna Furnes. Kirkekafé.
Heggen kirke kl. 12: 1. mai-gudstjeneste.
  Jon Mamen og Knut Johnsen. 
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn 8. mai - 2.søn e påske - Joh 10,11-16
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Hanna L. Øien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og 
 Knut Johnsen. Kirkekaffe.

Søn 15. mai - 3.søn e påske - Joh 16,16-22
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Markering av Åmot 

kirkes 15-års jubileum. Runar J. Liodden, 
 Hanna L. Øien, Per Arne Dahl, Lars-Ole 

Gjermundbo med band. Søndagsskole.
 Kirkekaffe.
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre.

Tir 17. mai - Grunnlovsdagen - Luk 1,50-53
Nykirke kirke kl. 10.20: 17. mai-gudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Heggen kirke kl. 10.30: 17. mai-gudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 10.45: 17. mai-gudstjenenste. 

Arild Løvik og organistvikar.

Åmot kirke kl. 11.30: 17. mai-gudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien. 
 Åmot speidertropp deltar. Kirkekafé.

Lør 21. mai - 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 22. mai - 4.søn e påske - Joh 16,5-15
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen. 
Gruvetråkka kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Geithus musikkorps.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Lør 28. mai - 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 

Vikersundkonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 29. mai - 5.søn e påske - Ef 3,14-21
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjon, 

Vikersundkonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.15: Konfirmasjoner. 

Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen og 

Geithus musikkorps.

 Juni:
Tor 2. juni - Kr.Himmelfartsdag - Luk 24,46-53
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn 5. juni - 6.søn e påske - Joh 15,26 - 16,4a
Vestre Spone kirke kl. 10.30: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjon. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Rud kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. Arild Løvik, 

Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Også årets russekull var representert 
ved karnevalsgudstjenesten.

Baksidebilde:

Hosianna!
Velsignet være Han 

som kommer
i Herrens Navn,

Israels konge!


